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8) สาขาวิิชาเศรษฐศาสตร์  รหััส 60

สาขาวิิชาเศรษฐศาสตร์ รหััส 60 เปิดหลักสูตรระดับปริญญาตรี ให้กับบุคคลทั�วไปให้เป็นผูู้้มีความรู้พ้ื้�นฐานด้าน

ทฤษฎีีและเทคนิคการวิเคราะหเ์ชิิงเศรษฐศาสตรทั์�งระดับจุุลภาคและมหภาค ซึ่ึ�งจุะนำาไปประยกุต์ใช้ิในการประกอบอาชิพีื้ 

สาขาวิชิาเศรษฐศาสตร์เปิดสอนหลัักสููตรเศรษฐศาสูตรบััณฑิิต แบ่งเป็น 2 วิชิาเอก ดังนี�

1. วิิชาเอกเศรษฐศาสตร์ รหััส 60134  หัลัักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565

2. วิิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุุรกิจ รหััส 60124  หัลัักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565

สาขาวิิชาเศรษฐศาสตร์มีีวิัตถุุประสงค์์ ดัังนี้ี�

1) เพ้ื้�อผู้ลิตบุคลากรให้มีความรู้ทางเศรษฐศาสตร์ทั�งในด้านทฤษฎีีและการนำาไปประยุกต์ใช้ิ

2) เพ้ื้�อให้มีทักษะในการคิด การอธิิบาย การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์อย่างเป็นระบบทันต่อการเปลี�ยนแปลง

ของสังคมโลก

3) เพ้ื้�อให้มีทักษะในการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการใช้ิสารสนเทศเพ้ื้�อการศึกษาอย่างต่อเน้�อง

4) เพ้ื้�อให้มีคุณธิรรม จุริยธิรรม และความรับผิู้ดชิอบต่อตนเอง องค์กร และสังคม

5) เพ้ื้�อให้มีมนุษยสัมพัื้นธ์ิที�ดี และสามารถทำางานร่วมกับผูู้้อ้�นได้อย่างมีประสิทธิิภาพื้

ผูู้�ที่ี�สำาเร็จการศึกษาในี้สาขาวิิชาเศรษฐศาสตร์ สามารถประกอบอาชีิพื้ได้ทั�งในหน่วยงานของรัฐ เช่ิน กระทรวง 

ทบวง กรม กองต่าง ๆ โดยเฉพื้าะอย่างยิ�ง กระทรวงพื้าณิชิย์ กระทรวงการคลัง สำานักงานคณะกรรมการพัื้ฒนา 

การเศรษฐกิจุและสังคมแห่งชิาติ และสำานักงบประมาณ ในหน่วยงานเอกชินที�มีความต้องการนักเศรษฐศาสตร์ เช่ิน  

ธินาคารพื้าณิชิย์ บริษัทเอกชิน รัฐวิสาหกิจุต่าง ๆ รวมทั�งสามารถนำาไปประยุกต์ใช้ิในการประกอบธุิรกิจุ และสามารถ 

ศึกษาต่อในระดับที�สูงขึ�นทั�งในประเทศและต่างประเทศ
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คุุณสมบััติิของผู้้�สมัคุร

หัลัักสูตรเศรษฐศาสตรบััณฑิิต

วิิชาเอกเศรษฐศาสตร์  รหััส 60134 หัลัักสูตรปรับัปรุง พ.ศ. 2565

ช่�อปริญญา ช่�อย่่อ
เศรษฐศาสตรบัณฑิิต ศ.บ.
Bachelor of Economics B.Econ.

(เปิิดรับันัักศึกษาในั ภาคต้นั แลัะ ภาคปิลัาย)

สาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอก คุุณสมบััติิของผู้้�สมัคุร

สาขาวิิชาเศรษฐศาสตร์ 

รหััส 60

วิิชาเอกเศรษฐศาสตร์ 

รหััส 60134

ต้้องสำำ�เร็็จก�ร็ศึึกษ�วุุฒิิก�ร็ศึึกษ�ใดวุุฒิิก�ร็ศึึกษ�หนึ่ึ�ง ดังนึ่้�

1. สำาเร็จุการศึกษามัธิยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หร้อเทียบเท่า 

 ตามที�กระทรวงศึกษาธิิการรับรอง แลัะต้องเป็ินัผูู้้ท่ี่�ม่ีปิระสูบัการณ์

 ในัการปิระกอบัอาช่ีพ หรือการดำารงช่ีวิิต หรือการเป็ินัผูู้้นัำาสัูงคมี 

 อย่างหนึั�งอย่างใดมีาแล้ัวิไม่ีน้ัอยกว่ิา 5 ปีิ หรือม่ีอายุไม่ีน้ัอยกว่ิา  

 25 ปีิบัริบูัรณ์ ในวันเปิดภาคการศึกษาที�สมัคร โดยกรอกแบับัฟอร์มี

 มีสูธ.31 ในัหน้ัา 527 แลัะสู่งมีาพร้อมีหลัักฐานัปิระกอบัการสูมัีคร

 เพื�อใช้ีปิระกอบัการพิจารณารับัเข้้าศึกษา หัรอ่

2. สำาเร็จุการศึกษามัธิยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หร้อเทียบเท่า 

 ตามที�กระทรวงศึกษาธิิการรับรอง หัรอ่

3. สำาเร็จุการศึกษาประกาศนียบัตรวิชิาชีิพื้เทคนิค (ปวท.) หรืือ

 เทียบเท่า ตามที�กระทรวงศึกษาธิิการรับรอง หัรอ่

4. สำาเร็จุการศึกษาประกาศนียบัตรวิชิาชีิพื้ชัิ�นสูง (ปวส.) หร้อ 

 เทียบเท่า ตามที�กระทรวงศึกษาธิิการรับรอง หัรอ่

5. สำาเร็จุการศึกษาอนุปริญญาหร้อเทียบเท่า หร้อปริญญาชัิ�นใด 

 ชัิ�นหนึ�ง จุากสถาบันอุดมศึกษาที�สภามหาวิทยาลัยรับรอง

นัักศึกษาท่ี่�ศึกษาในัโครงสูร้างหลัักสููตรปิรับัปิรุง พ.ศ. 2565 หากไม่ีสูำาเร็จการศึกษาในัปีิการศึกษา 2572    

มีหาวิิที่ยาลััยจะโอนันัักศึกษาเข้้าสูู่หลัักสููตรปิรับัปิรุงฉบัับัใหม่ีโดยอัตโนัมัีติ

ศึกษาโครงสูร้างแลัะรายลัะเอ่ยดข้องหลัักสููตร หน้ัา 285-292

สูมัีครภาคต้นั    ศึกษาโปิรแกรมีการลังที่ะเบ่ัยนัเร่ยนั หน้ัา 302-303

สูมัีครภาคปิลัาย   ศึกษาโปิรแกรมีการลังที่ะเบ่ัยนัเร่ยนั หน้ัา 305-306
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วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ (60134)
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (60)

โคุรงสร�างและรายละเอียดของหลักส้ติร

หัลัักสูตรเศรษฐศาสตรบััณฑิิต

วิิชาเอกเศรษฐศาสตร์  รหััส 60134 หัลัักสูตรปรับัปรุง พ.ศ. 2565

1.	 สำำ�เร็็จก�ร็ศึึกษ�	ม.3	หร็ือเทีียบเที่�	หร็ือ	ม.6	หร็ือเทีียบเที่�	

โคุรงสร�างหลักส้ติร
ก. หมีวิดวิิชีาศึกษาทัี่�วิไปิ* 5 ชุีดวิิชีา (30 หน่ัวิยกิต)

ข้. หมีวิดวิิชีาเฉพาะ 15 ชุีดวิิชีา (90 หน่ัวิยกิต)

ค. หมีวิดวิิชีาเลืัอกเสูร่ 1 ชุีดวิิชีา (6 หน่ัวิยกิต)

รวิมีตลัอดหลัักสููตรต้องศึกษาไม่ีน้ัอยกว่ิา 21 ชุีดวิิชีา (126 หน่ัวิยกิต)

(ใช้ิระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 3 ปีครึ�ง)

รายละเอียดหลักส้ติร
ก. หมีวิดวิิชีาศึกษาทัี่�วิไปิ* 5 ชุีดวิิชีา (30 หน่ัวิยกิต)

 -  บัังคัับั    4    ชุุดวิิชุา

 10111 ภาษาอังกฤษเพ้ื้�อการส้�อสาร 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 10151 ไทยศึกษา

     และสิ�งแวดล้อมเพ้ื้�อชีิวิต 10152 ไทยกับสังคมโลก

 -  และเลือก   1   ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต่่อไปน้ี้�

 10103 ทักษะชีิวิต  10164 สังคมและวัฒนธิรรมอาเซีึ่ยน

ข้. หมีวิดวิิชีาเฉพาะ 15 ชุีดวิิชีา (90 หน่ัวิยกิต)

 วิิชุาแกนี้   5   ชุุดวิิชุา

 -  บัังคัับั   4   ชุุดวิิชุา

 60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบ้�องต้น 60227 ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจุ 60228 คณิตเศรษฐศาสตร์และ

     และแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์  สถิติเศรษฐศาสตร์

      60341 ไทยในเศรษฐกิจุโลก

 -  และเลือก   1   ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต่่อไปน้ี้�

 30206 กฎีหมายธุิรกิจุและ  30211 องค์การและการจัุดการ  32449 การสร้างธุิรกิจุ

   การภาษีอากร   และการจัุดการทรัพื้ยากรมนุษย์   และการเป็นผูู้้ประกอบการ

 30208 การบัญชีิการเงินและ  32326 การจัุดการเชิิงกลยุทธ์ิ

   การบัญชีิเพ้ื้�อการจัุดการ   และการจัุดการเพ้ื้�อสร้าง

     สมรรถนะ

หัมีาย่เหัตุ * หมีวิดวิิชีาศึกษาทัี่�วิไปิ จัุดการเรียนการสอนออนไลน์สมบูรณ์แบบ ศึกษารายละเอียด หน้า (4)
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 วิิชุาเฉพาะด้านี้   10   ชุุดวิิชุา

 - บัังคัับั   8   ชุุดวิิชุา

 60323 เศรษฐศาสตร์วิเคราะห์  60434 วิธีิการวิจัุยและเทคโนโลยี  61401 การวิเคราะห์โครงการและ

 60340 เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ   สารสนเทศสำาหรับการศึกษา  แผู้นงาน

 60410 เศรษฐมิติและการประยุกต์  เศรษฐศาสตร์  61405 เศรษฐศาสตร์ทรัพื้ยากรมนุษย์

 60424 เศรษฐศาสตร์การเงิน  60499 ประสบการณ์วิชิาชีิพื้  และจุริยธิรรมทางเศรษฐกิจุ

   และการคลัง   เศรษฐศาสตร์(1)   และธุิรกิจุ

 - และเลือก   2   ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต่่อไปน้ี้�

 60370 เศรษฐศาสตร์เกษตร  60474 เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม  61407 เศรษฐศาสตร์การผู้ลิต

   ทรัพื้ยากรธิรรมชิาติและ   เทคโนโลยี และความจุำาเริญ  และการจัุดการการตลาด

   สิ�งแวดล้อม   ทางเศรษฐกิจุ  61408 เศรษฐศาสตร์การจัุดการขนส่ง

       และโลจิุสติกส์

ค. หมีวิดวิิชีาเลืัอกเสูร่ 1 ชุีดวิิชีา (6 หน่ัวิยกิต)

สามารถเล้อกศึกษาได้จุากชุิดวิชิาหร้อรายวิชิาต่าง ๆ  ที�เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิิบัตร หร้อในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร 

ปริญญาตรีหร้อเทียบเท่า ย่กเวิ�นี้ชุิดวิชิาหร้อรายวิชิาที�มีลักษณะดังต่อไปนี�

(1) ชุิดวิชิาประสบการณ์วิชิาชีิพื้ของทุกสาขาวิชิา

(2) ชุิดวิชิาหร้อรายวิชิาที�มีเน้�อหาซึ่ำ�าซ้ึ่อนกับชุิดวิชิาบังคับอ้�น ๆ ในหลักสูตรที�เรียน

(3) ชุิดวิชิาหร้อรายวิชิาที�มีการกำาหนดคุณสมบัติและทักษะพ้ื้�นฐานไว้โดยเฉพื้าะ

(4) ชุิดวิชิาหร้อรายวิชิาที�สภาวิชิาการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุิดวิชิาเล้อกเสรี

(5) ชุิดวิชิาหร้อรายวิชิาที�มีเน้�อหาและมีการทำากิจุกรรมภาคปฏิิบัติ หร้อตามที�สภาวิชิาชีิพื้หร้อองค์กรวิชิาชีิพื้กำาหนด
โปรดศึกษารายละเอียดจุากเอกสารหลักสูตรการศึกษาของสาขาวิชิาที�มหาวิทยาลัยจัุดส่งให้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาของ 

มหาวิทยาลัยหร้อที�เว็บไซึ่ต์ของมหาวิทยาลัย https://www.stou.ac.th ไปที� หลักสูตรที�เปิดสอน→หลักสูตรปริญญาตรี→  
สาขาวิชิา/แขนงวิชิา/วิชิาเอก (ที�สมัครเข้าศึกษา)→การลงทะเบียนเรียนชุิดวิชิาเล้อกเสรี

นอกเหน้อจุากชุิดวิชิาในโครงสร้างหลักสูตรแล้ว ผูู้้สมัครต้องม่ีผู้ลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT  

หร้อผู้ลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานระดับอุดมศึกษาจุากสถาบันอ้�นที�สูอบัผู่้านัมีาแล้ัวิไม่ีเกินั 2 ปีิ  

นัับัถึึงวัินัท่ี่�ยื�นัผู้ลัการที่ดสูอบัมาแสดงก่อนสำาเร็จุการศึกษา ซึึ่�งนักศึกษาสามารถย้�นผู้ลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ

ได้ตลัอดระยะเวิลัาท่ี่�กำาลัังศึกษาอยู่ โดยไม่ีต้องรอใกล้ัสูำาเร็จการศึกษา

หัมีาย่เหัตุ (1) เป็นชุิดวิชิาที�นักศึกษาต้องลังที่ะเบ่ัยนัเร่ยนัในัภาคการศึกษาสุูดท้ี่ายแลัะเหลืัอไม่ีเกินั 3 ชุีดวิิชีา ก่อนจุบการศึกษาเท่านั�น
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วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ (60134)
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (60)

2.	 สำำ�เร็็จก�ร็ศึึกษ�	ปวที.	หร็ือเทีียบเที่�

โคุรงสร�างหลักส้ติร
ก. หมีวิดวิิชีาศึกษาทัี่�วิไปิ* 4 ชุีดวิิชีา (24 หน่ัวิยกิต)

ข้. หมีวิดวิิชีาเฉพาะ 13 ชุีดวิิชีา (78 หน่ัวิยกิต)

ค. หมีวิดวิิชีาเลืัอกเสูร่ 1 ชุีดวิิชีา (6 หน่ัวิยกิต)

รวิมีตลัอดหลัักสููตรต้องศึกษาไม่ีน้ัอยกว่ิา 18 ชุีดวิิชีา (108 หน่ัวิยกิต)

(ใช้ิระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 3 ปี)

รายละเอียดหลักส้ติร
ก. หมีวิดวิิชีาศึกษาทัี่�วิไปิ* 4 ชุีดวิิชีา (24 หน่ัวิยกิต)

	 1)	ปวที.	หรื็อเทีียบเที่�ปร็ะเภทีวิช�บร็ิห�ร็ธุุร็กิจ	ศิึลปหัตถกร็ร็ม

 -  บัังคัับั   3   ชุุดวิิชุา

 10121 อารยธิรรมมนุษย์ 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 10151 ไทยศึกษา

     และสิ�งแวดล้อมเพ้ื้�อชีิวิต

 -  และเลือก   1   ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต่่อไปน้ี้�

 10111 ภาษาอังกฤษเพ้ื้�อการส้�อสาร 10162 ภาษาจีุนเพ้ื้�อการส้�อสาร 10163 ภาษาเขมรเพ้ื้�อการส้�อสาร

 10161 ภาษาไทยเพ้ื้�อการส้�อสาร

	 2)	ปวที.	หรื็อเทีียบเที่�ปร็ะเภทีวิช�ช่�งอุตสำ�หกร็ร็ม	เกษตร็กร็ร็ม	คหกร็ร็ม

 -  บัังคัับั   3   ชุุดวิิชุา

 10121 อารยธิรรมมนุษย์ 10131 สังคมมนุษย์ 10151 ไทยศึกษา

 -  และเลือก   1   ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต่่อไปน้ี้�

 10111 ภาษาอังกฤษเพ้ื้�อการส้�อสาร 10162 ภาษาจีุนเพ้ื้�อการส้�อสาร 10163 ภาษาเขมรเพ้ื้�อการส้�อสาร

 10161 ภาษาไทยเพ้ื้�อการส้�อสาร

ข้. หมีวิดวิิชีาเฉพาะ 13 ชุีดวิิชีา (78 หน่ัวิยกิต)

 วิิชุาแกนี้    5   ชุุดวิิชุา

 -  บัังคัับั   4   ชุุดวิิชุา

 60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบ้�องต้น 60227 ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจุ 60228 คณิตเศรษฐศาสตร์และ

     และแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์  สถิติเศรษฐศาสตร์

      60341 ไทยในเศรษฐกิจุโลก

 -  และเลือก   1   ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต่่อไปน้ี้�

 30206 กฎีหมายธุิรกิจุและ  30211 องค์การและการจัุดการ  32449 การสร้างธุิรกิจุ

   การภาษีอากร   และการจัุดการทรัพื้ยากรมนุษย์   และการเป็นผูู้้ประกอบการ

 30208 การบัญชีิการเงินและ  32326 การจัุดการเชิิงกลยุทธ์ิ

   การบัญชีิเพ้ื้�อการจัุดการ   และการจัุดการเพ้ื้�อสร้าง

     สมรรถนะ 

 
หัมีาย่เหัตุ * หมีวิดวิิชีาศึกษาทัี่�วิไปิ จัุดการเรียนการสอนออนไลน์สมบูรณ์แบบ ศึกษารายละเอียด หน้า (4)
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 วิิชุาเฉพาะด้านี้   8   ชุุดวิิชุา

 -  บัังคัับั   7   ชุุดวิิชุา

 60323  เศรษฐศาสตร์วิเคราะห์  60434 วิธีิการวิจัุยและเทคโนโลยี  61405 เศรษฐศาสตร์ทรัพื้ยากรมนุษย์

 60340 เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ   สารสนเทศสำาหรับการศึกษา   และจุริยธิรรมทางเศรษฐกิจุ

 60410 เศรษฐมิติและการประยุกต์  เศรษฐศาสตร์  และธุิรกิจุ

 60424 เศรษฐศาสตร์การเงิน  60499 ประสบการณ์วิชิาชีิพื้

   และการคลัง  เศรษฐศาสตร์(1) 

 -  และเลือก   1   ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต่่อไปน้ี้�

 60370 เศรษฐศาสตร์เกษตร  60474 เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม  61407 เศรษฐศาสตร์การผู้ลิต

   ทรัพื้ยากรธิรรมชิาติและ  เทคโนโลยี และความจุำาเริญ   และการจัุดการการตลาด

   สิ�งแวดล้อม  ทางเศรษฐกิจุ  61408 เศรษฐศาสตร์การจัุดการ

    61401 การวิเคราะห์โครงการ   ขนส่งและโลจิุสติกส์

     และแผู้นงาน

ค. หมีวิดวิิชีาเลืัอกเสูร่  1 ชุีดวิิชีา (6 หน่ัวิยกิต)

สามารถเล้อกศึกษาได้จุากชุิดวิชิาหร้อรายวิชิาต่าง ๆ  ที�เปิดสอนตามโครงการสมัฤทธิิบัตร หร้อในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร 

ปริญญาตรีหร้อเทียบเท่า ย่กเวิ�นี้ชุิดวิชิาหร้อรายวิชิาที�มีลักษณะดังต่อไปนี�

(1) ชุิดวิชิาประสบการณ์วิชิาชีิพื้ของทุกสาขาวิชิา

(2) ชุิดวิชิาหร้อรายวิชิาที�มีเน้�อหาซึ่ำ�าซ้ึ่อนกับชุิดวิชิาบังคับอ้�น ๆ ในหลักสูตรที�เรียน

(3) ชุิดวิชิาหร้อรายวิชิาที�มีการกำาหนดคุณสมบัติและทักษะพ้ื้�นฐานไว้โดยเฉพื้าะ

(4) ชุิดวิชิาหร้อรายวิชิาที�สภาวิชิาการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุิดวิชิาเล้อกเสรี

(5) ชุิดวิชิาหร้อรายวิชิาที�มีเน้�อหาและมีการทำากิจุกรรมภาคปฏิิบัติ หร้อตามที�สภาวิชิาชีิพื้หร้อองค์กรวิชิาชีิพื้กำาหนด
โปรดศึกษารายละเอียดจุากเอกสารหลักสูตรการศึกษาของสาขาวิชิาที�มหาวิทยาลัยจัุดส่งให้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาของ 

มหาวิทยาลัยหร้อที�เว็บไซึ่ต์ของมหาวิทยาลัย https://www.stou.ac.th ไปที� หลักสูตรที�เปิดสอน→หลักสูตรปริญญาตรี→ 
สาขาวิชิา/แขนงวิชิา/วิชิาเอก (ที�สมัครเข้าศึกษา)→การลงทะเบียนเรียนชุิดวิชิาเล้อกเสรี

นอกเหน้อจุากชุิดวิชิาในโครงสร้างหลักสูตรแล้ว ผูู้้สมัครต้องม่ีผู้ลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT  

หร้อผู้ลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานระดับอุดมศึกษาจุากสถาบันอ้�นที�สูอบัผู่้านัมีาแล้ัวิไม่ีเกินั 2 ปีิ  

นัับัถึึงวัินัท่ี่�ยื�นัผู้ลัการที่ดสูอบัมาแสดงก่อนสำาเร็จุการศึกษา ซึึ่�งนักศึกษาสามารถย้�นผู้ลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ

ได้ตลัอดระยะเวิลัาท่ี่�กำาลัังศึกษาอยู่ โดยไม่ีต้องรอใกล้ัสูำาเร็จการศึกษา

หัมีาย่เหัตุ (1) เป็นชุิดวิชิาที�นักศึกษาต้องลังที่ะเบ่ัยนัเร่ยนัในัภาคการศึกษาสุูดท้ี่ายแลัะเหลืัอไม่ีเกินั 3 ชุีดวิิชีา ก่อนจุบการศึกษาเท่านั�น
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วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ (60134)
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (60)

3.	 สำำ�เร็็จก�ร็ศึึกษ�	ปวสำ.	หร็ือเทีียบเที่�	

โคุรงสร�างหลักส้ติร
ก. หมีวิดวิิชีาศึกษาทัี่�วิไปิ* 3 ชุีดวิิชีา (18 หน่ัวิยกิต)

ข้. หมีวิดวิิชีาเฉพาะ 13 ชุีดวิิชีา (78 หน่ัวิยกิต)

ค. หมีวิดวิิชีาเลืัอกเสูร่ 1 ชุีดวิิชีา (6 หน่ัวิยกิต)

รวิมีตลัอดหลัักสููตรต้องศึกษาไม่ีน้ัอยกว่ิา 17 ชุีดวิิชีา (102 หน่ัวิยกิต)

(ใช้ิระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 3 ปี)

รายละเอียดหลักส้ติร
ก. หมีวิดวิิชีาศึกษาทัี่�วิไปิ* 3 ชุีดวิิชีา (18 หน่ัวิยกิต)

	 1)	ปวสำ.	หรื็อเทีียบเที่�ปร็ะเภทีวิช�พ�ณิิชยกร็ร็มหร็ือบร็ิห�ร็ธุุร็กิจ	อุตสำ�หกร็ร็มที่องเทีี�ยว	ศึิลปกร็ร็ม

 10121 อารยธิรรมมนุษย์ 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 10151 ไทยศึกษา

     และสิ�งแวดล้อมเพ้ื้�อชีิวิต

	 2)	ปวสำ.	หร็ือเทีียบเที่�ปร็ะเภทีวิช�อุตสำ�หกร็ร็ม	อุตสำ�หกร็ร็มสำิ�งทีอ	คหกร็ร็ม	 เกษตร็กร็ร็ม	ปร็ะมง	 เทีคโนโลยี 

	 	 สำ�ร็สำนเทีศึและก�ร็สำื�อสำ�ร็ 

 10121 อารยธิรรมมนุษย์ 10131 สังคมมนุษย์ 10151 ไทยศึกษา

ข้. หมีวิดวิิชีาเฉพาะ 13 ชุีดวิิชีา (78 หน่ัวิยกิต) 

 วิิชุาแกนี้   5   ชุุดวิิชุา

 -  บัังคัับั   4   ชุุดวิิชุา

 60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบ้�องต้น 60227 ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจุ 60228 คณิตเศรษฐศาสตร์และ

     และแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์  สถิติเศรษฐศาสตร์

      60341 ไทยในเศรษฐกิจุโลก

 -  และเลือก   1   ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต่่อไปน้ี้�

 30206 กฎีหมายธุิรกิจุและ  30211 องค์การและการจัุดการ  32449 การสร้างธุิรกิจุ

   การภาษีอากร   และการจัุดการทรัพื้ยากรมนุษย์   และการเป็นผูู้้ประกอบการ

 30208 การบัญชีิการเงินและ  32326 การจัุดการเชิิงกลยุทธ์ิ

   การบัญชีิเพ้ื้�อการจัุดการ   และการจัุดการเพ้ื้�อสร้าง

     สมรรถนะ

 วิิชุาเฉพาะด้านี้   8   ชุุดวิิชุา

 -  บัังคัับั   7   ชุุดวิิชุา

 60323 เศรษฐศาสตร์วิเคราะห์  60434 วิธีิการวิจัุยและเทคโนโลยี  61405 เศรษฐศาสตร์ทรัพื้ยากรมนุษย์

 60340 เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ   สารสนเทศสำาหรับการศึกษา  และจุริยธิรรมทางเศรษฐกิจุ

 60410 เศรษฐมิติและการประยุกต์  เศรษฐศาสตร์  และธุิรกิจุ

 60424 เศรษฐศาสตร์การเงิน  60499 ประสบการณ์วิชิาชีิพื้

   และการคลัง   เศรษฐศาสตร์(1)

หัมีาย่เหัตุ  * หมีวิดวิิชีาศึกษาทัี่�วิไปิ จัุดการเรียนการสอนออนไลน์สมบูรณ์แบบ ศึกษารายละเอียด หน้า (4) 
 (1) เป็นชุิดวิชิาที�นักศึกษาต้องลังที่ะเบ่ัยนัเร่ยนัในัภาคการศึกษาสุูดท้ี่ายแลัะเหลืัอไม่ีเกินั 3 ชุีดวิิชีา ก่อนจุบการศึกษาเท่านั�น
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 -  และเลือก  1  ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต่่อไปน้ี้�

 60370 เศรษฐศาสตร์เกษตร  60474 เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม  61407 เศรษฐศาสตร์การผู้ลิต

   ทรัพื้ยากรธิรรมชิาติและ  เทคโนโลยี และความจุำาเริญ  และการจัุดการการตลาด

   สิ�งแวดล้อม   ทางเศรษฐกิจุ  61408 เศรษฐศาสตร์การจัุดการ

    61401 การวิเคราะห์โครงการ   ขนส่งและโลจิุสติกส์

     และแผู้นงาน

ค. หมีวิดวิิชีาเลืัอกเสูร่ 1 ชุีดวิิชีา (6 หน่ัวิยกิต)

สามารถเล้อกศึกษาได้จุากชุิดวิชิาหร้อรายวิชิาต่าง ๆ  ที�เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิิบัตร หร้อในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร 

ปริญญาตรีหร้อเทียบเท่า ย่กเวิ�นี้ชุิดวิชิาหร้อรายวิชิาที�มีลักษณะดังต่อไปนี�

(1) ชุิดวิชิาประสบการณ์วิชิาชีิพื้ของทุกสาขาวิชิา

(2) ชุิดวิชิาหร้อรายวิชิาที�มีเน้�อหาซึ่ำ�าซ้ึ่อนกับชุิดวิชิาบังคับอ้�น ๆ ในหลักสูตรที�เรียน

(3) ชุิดวิชิาหร้อรายวิชิาที�มีการกำาหนดคุณสมบัติและทักษะพ้ื้�นฐานไว้โดยเฉพื้าะ

(4) ชุิดวิชิาหร้อรายวิชิาที�สภาวิชิาการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุิดวิชิาเล้อกเสรี

(5) ชุิดวิชิาหร้อรายวิชิาที�มีเน้�อหาและมีการทำากิจุกรรมภาคปฏิิบัติ หร้อตามที�สภาวิชิาชีิพื้หร้อองค์กรวิชิาชีิพื้กำาหนด
โปรดศึกษารายละเอียดจุากเอกสารหลักสูตรการศึกษาของสาขาวิชิาที�มหาวิทยาลัยจัุดส่งให้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาของ

มหาวิทยาลัยหร้อที�เว็บไซึ่ต์ของมหาวิทยาลัย https://www.stou.ac.th ไปที� หลักสูตรที�เปิดสอน→หลักสูตรปริญญาตรี→  
สาขาวิชิา/แขนงวิชิา/วิชิาเอก (ที�สมัครเข้าศึกษา)→การลงทะเบียนเรียนชุิดวิชิาเล้อกเสรี

นอกเหน้อจุากชุิดวิชิาในโครงสร้างหลักสูตรแล้ว ผูู้้สมัครต้องม่ีผู้ลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT  

หร้อผู้ลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานระดับอุดมศึกษาจุากสถาบันอ้�นที�สูอบัผู่้านัมีาแล้ัวิไม่ีเกินั 2 ปีิ  

นัับัถึึงวัินัท่ี่�ยื�นัผู้ลัการที่ดสูอบัมาแสดงก่อนสำาเร็จุการศึกษา ซึึ่�งนักศึกษาสามารถย้�นผู้ลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ

ได้ตลัอดระยะเวิลัาท่ี่�กำาลัังศึกษาอยู่ โดยไม่ีต้องรอใกล้ัสูำาเร็จการศึกษา

4.	 สำำ�เร็็จก�ร็ศึึกษ�อนุปร็ิญญ�หร็ือเทีียบเที่�	หร็ือปร็ิญญ�ชั�นใดชั�นหนึ�ง	

โคุรงสร�างหลักส้ติร
ก. หมีวิดวิิชีาศึกษาทัี่�วิไปิ* 1 ชุีดวิิชีา (6 หน่ัวิยกิต)

ข้. หมีวิดวิิชีาเฉพาะ 13 ชุีดวิิชีา (78 หน่ัวิยกิต)

ค. หมีวิดวิิชีาเลืัอกเสูร่ 1 ชุีดวิิชีา (6 หน่ัวิยกิต)

รวิมีตลัอดหลัักสููตรต้องศึกษาไม่ีน้ัอยกว่ิา 15 ชุีดวิิชีา (90 หน่ัวิยกิต)

(ใช้ิระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 2 ปีครึ�ง)

รายละเอียดหลักส้ติร
ก. หมีวิดวิิชีาศึกษาทัี่�วิไปิ* 1 ชุีดวิิชีา (6 หน่ัวิยกิต)

 10151 ไทยศึกษา

หัมีาย่เหัตุ * หมีวิดวิิชีาศึกษาทัี่�วิไปิ จัุดการเรียนการสอนออนไลน์สมบูรณ์แบบ ศึกษารายละเอียด หน้า (4)
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วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ (60134)
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (60)

ข้. หมีวิดวิิชีาเฉพาะ 13 ชุีดวิิชีา (78 หน่ัวิยกิต)

 วิิชุาแกนี้   5   ชุุดวิิชุา

 -  บัังคัับั   4   ชุุดวิิชุา

 60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบ้�องต้น 60227 ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจุ 60228 คณิตเศรษฐศาสตร์และ

     และแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์  สถิติเศรษฐศาสตร์

      60341 ไทยในเศรษฐกิจุโลก

 -  และเลือก   1   ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต่่อไปน้ี้�

 30206 กฎีหมายธุิรกิจุและ  30211 องค์การและการจัุดการ  32449 การสร้างธุิรกิจุ

   การภาษีอากร   และการจัุดการทรัพื้ยากรมนุษย์  และการเป็นผูู้้ประกอบการ

 30208 การบัญชีิการเงินและ  32326 การจัุดการเชิิงกลยุทธ์ิ

   การบัญชีิเพ้ื้�อการจัุดการ   และการจัุดการเพ้ื้�อสร้าง

     สมรรถนะ

 วิิชุาเฉพาะด้านี้   8   ชุุดวิิชุา

 -  บัังคัับั   5   ชุุดวิิชุา

 60323 เศรษฐศาสตร์วิเคราะห์  60434 วิธีิการวิจัุยและเทคโนโลยี  61405 เศรษฐศาสตร์ทรัพื้ยากรมนุษย์

 60410 เศรษฐมิติและการประยุกต์   สารสนเทศสำาหรับการศึกษา   และจุริยธิรรมทางเศรษฐกิจุ

     เศรษฐศาสตร์  และธุิรกิจุ

    60499 ประสบการณ์วิชิาชีิพื้

     เศรษฐศาสตร์(1)

 -  และเลือก   3   ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต่่อไปน้ี้�

 60340 เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 60424 เศรษฐศาสตร์การเงินและ  61401 การวิเคราะห์โครงการและ

 60370 เศรษฐศาสตร์เกษตร   การคลัง  แผู้นงาน

   ทรัพื้ยากรธิรรมชิาติ  60474 เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม  61407 เศรษฐศาสตร์การผู้ลิตและ

   และสิ�งแวดล้อม   เทคโนโลยี และความจุำาเริญ   การจัุดการการตลาด

     ทางเศรษฐกิจุ  61408 เศรษฐศาสตร์การจัุดการขนส่ง

       และโลจิุสติกส์

หัมีาย่เหัตุ (1) เป็นชุิดวิชิาที�นักศึกษาต้องลังที่ะเบ่ัยนัเร่ยนัในัภาคการศึกษาสุูดท้ี่ายแลัะเหลืัอไม่ีเกินั 3 ชุีดวิิชีา ก่อนจุบการศึกษาเท่านั�น
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ค. หมีวิดวิิชีาเลืัอกเสูร่13 1 ชุีดวิิชีา (6 หน่ัวิยกิต)

สามารถเล้อกศึกษาได้จุากชุิดวิชิาหร้อรายวิชิาต่าง ๆ  ที�เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิิบัตร หร้อในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร 

ปริญญาตรีหร้อเทียบเท่า ย่กเวิ�นี้ชุิดวิชิาหร้อรายวิชิาที�มีลักษณะดังต่อไปนี�

(1) ชุิดวิชิาประสบการณ์วิชิาชีิพื้ของทุกสาขาวิชิา

(2) ชุิดวิชิาหร้อรายวิชิาที�มีเน้�อหาซึ่ำ�าซ้ึ่อนกับชุิดวิชิาบังคับอ้�น ๆ ในหลักสูตรที�เรียน

(3) ชุิดวิชิาหร้อรายวิชิาที�มีการกำาหนดคุณสมบัติและทักษะพ้ื้�นฐานไว้โดยเฉพื้าะ

(4) ชุิดวิชิาหร้อรายวิชิาที�สภาวิชิาการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุิดวิชิาเล้อกเสรี

(5) ชุิดวิชิาหร้อรายวิชิาที�มีเน้�อหาและมีการทำากิจุกรรมภาคปฏิิบัติ หร้อตามที�สภาวิชิาชีิพื้หร้อองค์กรวิชิาชีิพื้กำาหนด
โปรดศึกษารายละเอียดจุากเอกสารหลักสูตรการศึกษาของสาขาวิชิาที�มหาวิทยาลัยจัุดส่งให้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาของ

มหาวิทยาลัยหร้อที�เว็บไซึ่ต์ของมหาวิทยาลัย https://www.stou.ac.th ไปที� หลักสูตรที�เปิดสอน→หลักสูตรปริญญาตรี→ 
สาขาวิชิา/แขนงวิชิา/วิชิาเอก (ที�สมัครเข้าศึกษา)→การลงทะเบียนเรียนชุิดวิชิาเล้อกเสรี

นอกเหน้อจุากชุิดวิชิาในโครงสร้างหลักสูตรแล้ว ผูู้้สมัครต้องม่ีผู้ลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT  

หร้อผู้ลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานระดับอุดมศึกษาจุากสถาบันอ้�นที�สูอบัผู่้านัมีาแล้ัวิไม่ีเกินั 2 ปีิ  

นัับัถึึงวัินัท่ี่�ยื�นัผู้ลัการที่ดสูอบัมาแสดงก่อนสำาเร็จุการศึกษา ซึึ่�งนักศึกษาสามารถย้�นผู้ลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ

ได้ตลัอดระยะเวิลัาท่ี่�กำาลัังศึกษาอยู่ โดยไม่ีต้องรอใกล้ัสูำาเร็จการศึกษา
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วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (60124)
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (60)

คุุณสมบััติิของผู้้�สมัคุร
หัลัักสูตรเศรษฐศาสตรบััณฑิิต

วิิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุุรกิจ  รหััส 60124 หัลัักสูตรปรับัปรุง พ.ศ. 2565

ช่�อปริญญา ช่�อย่่อ
เศรษฐศาสตรบัณฑิิต ศ.บ.
Bachelor of Economics B.Econ.

(เปิิดรับันัักศึกษาในั ภาคต้นั แลัะ ภาคปิลัาย)

สาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอก คุุณสมบััติิของผู้้�สมัคุร

สาขาวิิชาเศรษฐศาสตร์ 

รหััส 60

วิิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุุรกิจ 

รหััส 60124

ต้้องสำำ�เร็็จก�ร็ศึึกษ�วุุฒิิก�ร็ศึึกษ�ใดวุุฒิิก�ร็ศึึกษ�หนึ่ึ�ง ดังนึ่้�

1. สำาเร็จุการศึกษามัธิยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หร้อเทียบเท่า ตามที� 

 กระทรวงศึกษาธิิการรับรอง แลัะต้องเป็ินัผูู้้ท่ี่�ม่ีปิระสูบัการณ์ 

 ในัการปิระกอบัอาช่ีพ หรือการดำารงช่ีวิิต หรือการเป็ินัผูู้้นัำาสัูงคมี 

 อย่างหนึั�งอย่างใดมีาแล้ัวิไม่ีน้ัอยกว่ิา 5 ปีิ หรือม่ีอายุไม่ีน้ัอยกว่ิา  

 25 ปีิบัริบูัรณ์ ในวันเปิดภาคการศึกษาที�สมัคร โดยกรอกแบับัฟอร์มี

 มีสูธ.31 ในัหน้ัา 527 แลัะสู่งมีาพร้อมีหลัักฐานัปิระกอบัการสูมัีคร

 เพื�อใช้ีปิระกอบัการพิจารณารับัเข้้าศึกษา หัร่อ

2. สำาเร็จุการศึกษามัธิยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หร้อเทียบเท่า

 ตามที�กระทรวงศึกษาธิิการรับรอง หัร่อ

3. สำาเร็จุการศึกษาประกาศนียบัตรวิชิาชีิพื้เทคนิค (ปวท.) หร้อ 

 เทียบเท่าประเภทวิชิาบริหารธุิรกิจุทุกสาขาวิชิา หัร่อ

4. สำาเร็จุการศึกษาประกาศนียบัตรวิชิาชีิพื้ชัิ�นสูง (ปวส.) หร้อ 

 เทียบเท่าในสาขาวิชิาการบัญชีิ การตลาด การเลขานุการ  

 การจัุดการ การขาย การโฆษณา การเงินและการธินาคาร  

 คอมพิื้วเตอร์ธุิรกิจุ และการบริหารงานบุคคล หัร่อ

5. สำาเร็จุการศึกษาอนุปริญญา หร้อปริญญาชัิ�นใดชัิ�นหนึ�งหร้อ 

 เทียบเทา่ในสาขาวชิิาเศรษฐศาสตร ์หร้อบริหารธิรุกิจุ จุากสถาบนั 

 อุดมศึกษาที�สภามหาวิทยาลัยรับรอง

นัักศึกษาท่ี่�ศึกษาในัโครงสูร้างหลัักสููตรปิรับัปิรุง พ.ศ. 2565 หากไม่ีสูำาเร็จการศึกษาในัปีิการศึกษา 2572    

มีหาวิิที่ยาลััยจะโอนันัักศึกษาเข้้าสูู่หลัักสููตรปิรับัปิรุงฉบัับัใหม่ีโดยอัตโนัมัีติ

ศึกษาโครงสูร้างแลัะรายลัะเอ่ยดข้องหลัักสููตร หน้ัา 294-301

สูมัีครภาคต้นั    ศึกษาโปิรแกรมีการลังที่ะเบ่ัยนัเร่ยนั หน้ัา 303-304

สูมัีครภาคปิลัาย   ศึกษาโปิรแกรมีการลังที่ะเบ่ัยนัเร่ยนั หน้ัา 306-307
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หัลัักสูตรเศรษฐศาสตรบััณฑิิต

วิิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุุรกิจ  รหััส 60124 หัลัักสูตรปรับัปรุง พ.ศ. 2565

1.	 สำำ�เร็็จก�ร็ศึึกษ�	ม.3	หร็ือเทีียบเที่�	หร็ือ	ม.6	หร็ือเทีียบเที่�

โคุรงสร�างหลักส้ติร
ก. หมีวิดวิิชีาศึกษาทัี่�วิไปิ* 5 ชุีดวิิชีา (30 หน่ัวิยกิต)

ข้. หมีวิดวิิชีาเฉพาะ 15 ชุีดวิิชีา (90 หน่ัวิยกิต)

ค. หมีวิดวิิชีาเลืัอกเสูร่ 1 ชุีดวิิชีา (6 หน่ัวิยกิต)

รวิมีตลัอดหลัักสููตรต้องศึกษาไม่ีน้ัอยกว่ิา 21 ชุีดวิิชีา (126 หน่ัวิยกิต)

(ใช้ิระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 3 ปีครึ�ง)

รายละเอียดหลักส้ติร
ก. หมีวิดวิิชีาศึกษาทัี่�วิไปิ* 5 ชุีดวิิชีา (30 หน่ัวิยกิต)

 -  บัังคัับั   4   ชุุดวิิชุา

 10111 ภาษาอังกฤษเพ้ื้�อการส้�อสาร 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 10151 ไทยศึกษา

     และสิ�งแวดล้อมเพ้ื้�อชีิวิต 10152 ไทยกับสังคมโลก

 -  และเลือก   1   ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต่่อไปน้ี้�

 10103 ทักษะชีิวิต 10164 สังคมและวัฒนธิรรมอาเซีึ่ยน

ข้. หมีวิดวิิชีาเฉพาะ 15 ชุีดวิิชีา (90 หน่ัวิยกิต)

 วิิชุาแกนี้   5   ชุุดวิิชุา

 -  บัังคัับั   4   ชุุดวิิชุา

 60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบ้�องต้น 60227 ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจุ 60228 คณิตเศรษฐศาสตร์และ

     และแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์  สถิติเศรษฐศาสตร์

      60341 ไทยในเศรษฐกิจุโลก

 -  และเลือก   1   ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต่่อไปน้ี้�

 30206 กฎีหมายธุิรกิจุและ  30211 องค์การและการจัุดการ  32449 การสร้างธุิรกิจุ

   การภาษีอากร   และการจัุดการทรัพื้ยากรมนุษย์  และการเป็นผูู้้ประกอบการ

 30208 การบัญชีิการเงินและ  32326 การจัุดการเชิิงกลยุทธ์ิ

   การบัญชีิเพ้ื้�อการจัุดการ  และการจัุดการเพ้ื้�อสร้างสมรรถนะ

 วิิชุาเฉพาะด้านี้   10   ชุุดวิิชุา

 -  บัังคัับั   6   ชุุดวิิชุา

 60410 เศรษฐมิติและการประยุกต์  60482 เศรษฐศาสตร์ธุิรกิจุและ  61401 การวิเคราะห์โครงการและ

 60434 วิธีิการวิจัุยและเทคโนโลยี   การเงินธุิรกิจุ   แผู้นงาน

   สารสนเทศสำาหรับการศึกษา  60499 ประสบการณ์วิชิาชีิพื้  61405 เศรษฐศาสตร์ทรัพื้ยากรมนุษย์

   เศรษฐศาสตร์  เศรษฐศาสตร์(1)   และจุริยธิรรมทางเศรษฐกิจุ

       และธุิรกิจุ

หัมีาย่เหัตุ  * หมีวิดวิิชีาศึกษาทัี่�วิไปิ จัุดการเรียนการสอนออนไลน์สมบูรณ์แบบ ศึกษารายละเอียด หน้า (4)
 (1) เป็นชุิดวิชิาที�นักศึกษาต้องลังที่ะเบ่ัยนัเร่ยนัในัภาคการศึกษาสุูดท้ี่ายแลัะเหลืัอไม่ีเกินั 3 ชุีดวิิชีา ก่อนจุบการศึกษาเท่านั�น
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วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (60124)
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (60)

 -  และเลือก   4   ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต่่อไปน้ี้�

 32332 การจัุดการความเสี�ยงและ  32457 การลงทุนและการวิเคราะห์  60424 เศรษฐศาสตร์การเงินและ

   หลักการประกันภัย   หลักทรัพื้ย์  การคลัง

 32341 ระบบสารสนเทศเพ้ื้�อการจัุดการ  32489 การตลาดร่วมสมัย  60474 เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม

   และธุิรกิจุอิเล็กทรอนิกส์   และการตลาดดิจิุทัล   เทคโนโลยี และความจุำาเริญ

 32344  ตลาดการเงิน และ  60340 เศรษฐศาสตร์ระหว่าง   ทางเศรษฐกิจุ

   สถาบันการเงิน   ประเทศ  61407 เศรษฐศาสตร์การผู้ลิต

 32408 การจัุดการธุิรกิจุขนาดย่อม  60370 เศรษฐศาสตร์เกษตร   และการจัุดการการตลาด

   และการค้าปลีก   ทรัพื้ยากรธิรรมชิาติและ  61408 เศรษฐศาสตร์การจัุดการขนส่ง

 32455 ธุิรกิจุและการเงินระหว่าง   สิ�งแวดล้อม  และโลจิุสติกส์

   ประเทศ

ค. หมีวิดวิิชีาเลืัอกเสูร่ 1 ชุีดวิิชีา (6 หน่ัวิยกิต)

สามารถเล้อกศึกษาได้จุากชุิดวิชิาหร้อรายวิชิาต่าง ๆ  ที�เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิิบัตร หร้อในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร 

ปริญญาตรีหร้อเทียบเท่า ย่กเวิ�นี้ชุิดวิชิาหร้อรายวิชิาที�มีลักษณะดังต่อไปนี�

(1) ชุิดวิชิาประสบการณ์วิชิาชีิพื้ของทุกสาขาวิชิา

(2) ชุิดวิชิาหร้อรายวิชิาที�มีเน้�อหาซึ่ำ�าซ้ึ่อนกับชุิดวิชิาบังคับอ้�น ๆ ในหลักสูตรที�เรียน

(3) ชุิดวิชิาหร้อรายวิชิาที�มีการกำาหนดคุณสมบัติและทักษะพ้ื้�นฐานไว้โดยเฉพื้าะ

(4) ชุิดวิชิาหร้อรายวิชิาที�สภาวิชิาการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุิดวิชิาเล้อกเสรี

(5) ชุิดวิชิาหร้อรายวิชิาที�มีเน้�อหาและมีการทำากิจุกรรมภาคปฏิิบัติ หร้อตามที�สภาวิชิาชีิพื้หร้อองค์กรวิชิาชีิพื้กำาหนด
โปรดศึกษารายละเอียดจุากเอกสารหลักสูตรการศึกษาของสาขาวิชิาที�มหาวิทยาลัยจัุดส่งให้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาของ

มหาวิทยาลัยหร้อที�เว็บไซึ่ต์ของมหาวิทยาลัย https://www.stou.ac.th ไปที� หลักสูตรที�เปิดสอน→หลักสูตรปริญญาตรี→  
สาขาวิชิา/แขนงวิชิา/วิชิาเอก (ที�สมัครเข้าศึกษา)→การลงทะเบียนเรียนชุิดวิชิาเล้อกเสรี

นอกเหน้อจุากชุิดวิชิาในโครงสร้างหลักสูตรแล้ว ผูู้้สมัครต้องม่ีผู้ลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT  

หร้อผู้ลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานระดับอุดมศึกษาจุากสถาบันอ้�นที�สูอบัผู่้านัมีาแล้ัวิไม่ีเกินั 2 ปีิ  

นัับัถึึงวัินัท่ี่�ยื�นัผู้ลัการที่ดสูอบัมาแสดงก่อนสำาเร็จุการศึกษา ซึึ่�งนักศึกษาสามารถย้�นผู้ลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ

ได้ตลัอดระยะเวิลัาท่ี่�กำาลัังศึกษาอยู่ โดยไม่ีต้องรอใกล้ัสูำาเร็จการศึกษา
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2.	 สำำ�เร็็จก�ร็ศึึกษ�	ปวที.	หร็ือเทีียบเที่�ปร็ะเภทีวิช�บร็ิห�ร็ธุุร็กิจทีุกสำ�ข�วิช�

โคุรงสร�างหลักส้ติร
ก. หมีวิดวิิชีาศึกษาทัี่�วิไปิ* 4 ชุีดวิิชีา (24 หน่ัวิยกิต)

ข้. หมีวิดวิิชีาเฉพาะ 13 ชุีดวิิชีา (78 หน่ัวิยกิต)

ค. หมีวิดวิิชีาเลืัอกเสูร่ 1 ชุีดวิิชีา (6 หน่ัวิยกิต)

รวิมีตลัอดหลัักสููตรต้องศึกษาไม่ีน้ัอยกว่ิา 18 ชุีดวิิชีา (108 หน่ัวิยกิต)

(ใช้ิระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 3 ปี)

รายละเอียดหลักส้ติร
ก. หมีวิดวิิชีาศึกษาทัี่�วิไปิ* 4 ชุีดวิิชีา (24 หน่ัวิยกิต)

 -  บัังคัับั   3   ชุุดวิิชุา

 10121  อารยธิรรมมนุษย์ 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 10151 ไทยศึกษา

     และสิ�งแวดล้อมเพ้ื้�อชีิวิต

 -  และเลือก   1   ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต่่อไปน้ี้�

 10111 ภาษาอังกฤษเพ้ื้�อการส้�อสาร 10162 ภาษาจีุนเพ้ื้�อการส้�อสาร 10163 ภาษาเขมรเพ้ื้�อการส้�อสาร

 10161  ภาษาไทยเพ้ื้�อการส้�อสาร

ข้. หมีวิดวิิชีาเฉพาะ 13 ชุีดวิิชีา (78 หน่ัวิยกิต)

 วิิชุาแกนี้   5   ชุุดวิิชุา

 -  บัังคัับั   4   ชุุดวิิชุา

 60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบ้�องต้น 60227 ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจุ 60228 คณิตเศรษฐศาสตร์และ

     และแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์  สถิติเศรษฐศาสตร์

      60341 ไทยในเศรษฐกิจุโลก

 -  และเลือก   1   ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต่่อไปน้ี้�

 30206 กฎีหมายธุิรกิจุและ  30211 องค์การและการจัุดการ  32449 การสร้างธุิรกิจุ

   การภาษีอากร   และการจัุดการทรัพื้ยากรมนุษย์   และการเป็นผูู้้ประกอบการ

 30208 การบัญชีิการเงินและ  32326 การจัุดการเชิิงกลยุทธ์ิ

   การบัญชีิเพ้ื้�อการจัุดการ   และการจัุดการเพ้ื้�อสร้าง

     สมรรถนะ

 วิิชุาเฉพาะด้านี้   8   ชุุดวิิชุา

 -  บัังคัับั   6   ชุุดวิิชุา

 60410 เศรษฐมิติและการประยุกต์  60482 เศรษฐศาสตร์ธุิรกิจุและ  61401 การวิเคราะห์โครงการและ

 60434 วิธีิการวิจัุยและเทคโนโลยี  การเงินธุิรกิจุ   แผู้นงาน

   สารสนเทศสำาหรับการศึกษา  60499 ประสบการณ์วิชิาชีิพื้  61405 เศรษฐศาสตร์ทรัพื้ยากรมนุษย์

   เศรษฐศาสตร์   เศรษฐศาสตร์(1)  และจุริยธิรรมทางเศรษฐกิจุ

       และธุิรกิจุ

หัมีาย่เหัตุ  * หมีวิดวิิชีาศึกษาทัี่�วิไปิ จัุดการเรียนการสอนออนไลน์สมบูรณ์แบบ ศึกษารายละเอียด หน้า (4)
 (1) เป็นชุิดวิชิาที�นักศึกษาต้องลังที่ะเบ่ัยนัเร่ยนัในัภาคการศึกษาสุูดท้ี่ายแลัะเหลืัอไม่ีเกินั 3 ชุีดวิิชีา ก่อนจุบการศึกษาเท่านั�น
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วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (60124)
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (60)

 -  และเลือก   2   ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต่่อไปน้ี้�

 32332 การจัุดการความเสี�ยงและ  32457 การลงทุนและการวิเคราะห์  60424 เศรษฐศาสตร์การเงินและ

   หลักการประกันภัย   หลักทรัพื้ย์   การคลัง

 32341 ระบบสารสนเทศเพ้ื้�อการจัุดการ 32489 การตลาดร่วมสมัย  60474 เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม

   และธุิรกิจุอิเล็กทรอนิกส์  และการตลาดดิจิุทัล   เทคโนโลยี และความจุำาเริญ

 32344 ตลาดการเงิน และ  60340 เศรษฐศาสตร์ระหว่าง   ทางเศรษฐกิจุ

   สถาบันการเงิน   ประเทศ  61407 เศรษฐศาสตร์การผู้ลิต

 32408 การจัุดการธุิรกิจุขนาดย่อม  60370 เศรษฐศาสตร์เกษตร  และการจัุดการการตลาด

   และการค้าปลีก   ทรัพื้ยากรธิรรมชิาติและ  61408 เศรษฐศาสตร์การจัุดการขนส่ง

 32455 ธุิรกิจุและการเงินระหว่าง   สิ�งแวดล้อม   และโลจิุสติกส์

   ประเทศ

ค. หมีวิดวิิชีาเลืัอกเสูร่ 1 ชุีดวิิชีา (6 หน่ัวิยกิต)

สามารถเล้อกศึกษาได้จุากชุิดวิชิาหร้อรายวิชิาต่าง ๆ  ที�เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิิบัตร หร้อในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร 

ปริญญาตรีหร้อเทียบเท่า ย่กเวิ�นี้ชุิดวิชิาหร้อรายวิชิาที�มีลักษณะดังต่อไปนี�

(1) ชุิดวิชิาประสบการณ์วิชิาชีิพื้ของทุกสาขาวิชิา

(2) ชุิดวิชิาหร้อรายวิชิาที�มีเน้�อหาซึ่ำ�าซ้ึ่อนกับชุิดวิชิาบังคับอ้�น ๆ ในหลักสูตรที�เรียน

(3) ชุิดวิชิาหร้อรายวิชิาที�มีการกำาหนดคุณสมบัติและทักษะพ้ื้�นฐานไว้โดยเฉพื้าะ

(4) ชุิดวิชิาหร้อรายวิชิาที�สภาวิชิาการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุิดวิชิาเล้อกเสรี

(5) ชุิดวิชิาหร้อรายวิชิาที�มีเน้�อหาและมีการทำากิจุกรรมภาคปฏิิบัติ หร้อตามที�สภาวิชิาชีิพื้หร้อองค์กรวิชิาชีิพื้กำาหนด
โปรดศึกษารายละเอียดจุากเอกสารหลักสูตรการศึกษาของสาขาวิชิาที�มหาวิทยาลัยจัุดส่งให้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาของ 

มหาวิทยาลัยหร้อที�เว็บไซึ่ต์ของมหาวิทยาลัย https://www.stou.ac.th ไปที� หลักสูตรที�เปิดสอน→หลักสูตรปริญญาตรี→  
สาขาวิชิา/แขนงวิชิา/วิชิาเอก (ที�สมัครเข้าศึกษา)→การลงทะเบียนเรียนชุิดวิชิาเล้อกเสรี

นอกเหน้อจุากชุิดวิชิาในโครงสร้างหลักสูตรแล้ว ผูู้้สมัครต้องม่ีผู้ลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT  

หร้อผู้ลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานระดับอุดมศึกษาจุากสถาบันอ้�นที�สูอบัผู่้านัมีาแล้ัวิไม่ีเกินั 2 ปีิ  

นัับัถึึงวัินัท่ี่�ยื�นัผู้ลัการที่ดสูอบัมาแสดงก่อนสำาเร็จุการศึกษา ซึึ่�งนักศึกษาสามารถย้�นผู้ลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ

ได้ตลัอดระยะเวิลัาท่ี่�กำาลัังศึกษาอยู่ โดยไม่ีต้องรอใกล้ัสูำาเร็จการศึกษา



298 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565

สา
ขา

วิช
าพ

ยา
บา

ลศ
าส

ตร์
 (

51
)

สา
ขา

วิช
าเ

ศร์
ษฐ

ศา
สต

ร์ 
(6

0)
วิช

าเ
อก

เศ
ร์ษ

ฐศ
าส

ตร์
ธุร์

กิจ
 (

60
12

4)

3.	 สำำ�เร็จ็ก�ร็ศึกึษ�	ปวสำ.	หร็อืเทียีบเที�่ในสำ�ข�วิช�ก�ร็บญัชี	ก�ร็ตล�ด	ก�ร็เลข�นกุ�ร็	ก�ร็จดัก�ร็	ก�ร็ข�ย	ก�ร็โฆษณิ�

	 ก�ร็เงินและก�ร็ธุน�ค�ร็	คอมพิวเตอร็์ธุุร็กิจ	และก�ร็บร็ิห�ร็ง�นบุคคล

โคุรงสร�างหลักส้ติร
ก. หมีวิดวิิชีาศึกษาทัี่�วิไปิ* 3 ชุีดวิิชีา (18 หน่ัวิยกิต)

ข้. หมีวิดวิิชีาเฉพาะ 11 ชุีดวิิชีา (66 หน่ัวิยกิต)

ค. หมีวิดวิิชีาเลืัอกเสูร่ 1 ชุีดวิิชีา (6 หน่ัวิยกิต)

รวิมีตลัอดหลัักสููตรต้องศึกษาไม่ีน้ัอยกว่ิา 15 ชุีดวิิชีา (90 หน่ัวิยกิต)

(ใช้ิระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 2 ปีครึ�ง)

รายละเอียดหลักส้ติร
ก. หมีวิดวิิชีาศึกษาทัี่�วิไปิ* 3 ชุีดวิิชีา (18 หน่ัวิยกิต)

 10121 อารยธิรรมมนุษย์ 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 10151 ไทยศึกษา

     และสิ�งแวดล้อมเพ้ื้�อชีิวิต

ข้. หมีวิดวิิชีาเฉพาะ 11 ชุีดวิิชีา (66 หน่ัวิยกิต)

 วิิชุาแกนี้   5   ชุุดวิิชุา

 -  บัังคัับั   4   ชุุดวิิชุา

 60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบ้�องต้น 60227 ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจุ 60228 คณิตเศรษฐศาสตร์และ

     และแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์  สถิติเศรษฐศาสตร์

      60341 ไทยในเศรษฐกิจุโลก

 -  และเลือก   1   ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต่่อไปน้ี้�

 30206 กฎีหมายธุิรกิจุและ  30211 องค์การและการจัุดการ  32449 การสร้างธุิรกิจุ

   การภาษีอากร  และการจัุดการทรัพื้ยากรมนุษย์   และการเป็นผูู้้ประกอบการ

 30208 การบัญชีิการเงินและ  32326 การจัุดการเชิิงกลยุทธ์ิ

   การบัญชีิเพ้ื้�อการจัุดการ  และการจัุดการเพ้ื้�อสร้าง

     สมรรถนะ

 วิิชุาเฉพาะด้านี้   6   ชุุดวิิชุา

 -  บัังคัับั   4   ชุุดวิิชุา

 60410 เศรษฐมิติและการประยุกต์  60499 ประสบการณ์วิชิาชีิพื้  61405 เศรษฐศาสตร์ทรัพื้ยากรมนุษย์

 60434 วิธีิการวิจัุยและเทคโนโลยี  เศรษฐศาสตร์(1)  และจุริยธิรรมทางเศรษฐกิจุ

   สารสนเทศสำาหรับการศึกษา     และธุิรกิจุ

   เศรษฐศาสตร์

หัมีาย่เหัตุ  * หมีวิดวิิชีาศึกษาทัี่�วิไปิ จัุดการเรียนการสอนออนไลน์สมบูรณ์แบบ ศึกษารายละเอียด หน้า (4)
 (1) เป็นชุิดวิชิาที�นักศึกษาต้องลังที่ะเบ่ัยนัเร่ยนัในัภาคการศึกษาสุูดท้ี่ายแลัะเหลืัอไม่ีเกินั 3 ชุีดวิิชีา ก่อนจุบการศึกษาเท่านั�น
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วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (60124)
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (60)

 -  และเลือก   2   ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต่่อไปน้ี้�

 32332 การจัุดการความเสี�ยงและ  32457 การลงทุนและการวิเคราะห์  60424 เศรษฐศาสตร์การเงินและ

   หลักการประกันภัย   หลักทรัพื้ย์   การคลัง

 32341 ระบบสารสนเทศเพ้ื้�อการจัุดการ 32489 การตลาดร่วมสมัย 60474 เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม

   และธุิรกิจุอิเล็กทรอนิกส์   และการตลาดดิจิุทัล   เทคโนโลยี และความจุำาเริญ

 32344 ตลาดการเงิน และ  60340 เศรษฐศาสตร์ระหว่าง   ทางเศรษฐกิจุ

   สถาบันการเงิน  ประเทศ  61407 เศรษฐศาสตร์การผู้ลิต

 32408 การจัุดการธุิรกิจุขนาดย่อม 60370 เศรษฐศาสตร์เกษตร  และการจัุดการการตลาด

   และการค้าปลีก   ทรัพื้ยากรธิรรมชิาติและ  61408 เศรษฐศาสตร์การจัุดการขนส่ง

 32455 ธุิรกิจุและการเงินระหว่าง   สิ�งแวดล้อม   และโลจิุสติกส์

   ประเทศ

ค. หมีวิดวิิชีาเลืัอกเสูร่ 1 ชุีดวิิชีา (6 หน่ัวิยกิต)

สามารถเล้อกศึกษาได้จุากชุิดวิชิาหร้อรายวิชิาต่าง ๆ  ที�เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิิบัตร หร้อในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร 

ปริญญาตรีหร้อเทียบเท่า ย่กเวิ�นี้ชุิดวิชิาหร้อรายวิชิาที�มีลักษณะดังต่อไปนี�

(1) ชุิดวิชิาประสบการณ์วิชิาชีิพื้ของทุกสาขาวิชิา

(2) ชุิดวิชิาหร้อรายวิชิาที�มีเน้�อหาซึ่ำ�าซ้ึ่อนกับชุิดวิชิาบังคับอ้�น ๆ ในหลักสูตรที�เรียน

(3) ชุิดวิชิาหร้อรายวิชิาที�มีการกำาหนดคุณสมบัติและทักษะพ้ื้�นฐานไว้โดยเฉพื้าะ

(4) ชุิดวิชิาหร้อรายวิชิาที�สภาวิชิาการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุิดวิชิาเล้อกเสรี

(5) ชุิดวิชิาหร้อรายวิชิาที�มีเน้�อหาและมีการทำากิจุกรรมภาคปฏิิบัติ หร้อตามที�สภาวิชิาชีิพื้หร้อองค์กรวิชิาชีิพื้กำาหนด
โปรดศึกษารายละเอียดจุากเอกสารหลักสูตรการศึกษาของสาขาวิชิาที�มหาวิทยาลัยจัุดส่งให้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาของ 

มหาวิทยาลัยหร้อที�เว็บไซึ่ต์ของมหาวิทยาลัย https://www.stou.ac.th ไปที� หลักสูตรที�เปิดสอน→หลักสูตรปริญญาตรี→  
สาขาวิชิา/แขนงวิชิา/วิชิาเอก (ที�สมัครเข้าศึกษา)→การลงทะเบียนเรียนชุิดวิชิาเล้อกเสรี

นอกเหน้อจุากชุิดวิชิาในโครงสร้างหลักสูตรแล้ว ผูู้้สมัครต้องม่ีผู้ลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT  

หร้อผู้ลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานระดับอุดมศึกษาจุากสถาบันอ้�นที�สูอบัผู่้านัมีาแล้ัวิไม่ีเกินั 2 ปีิ  

นัับัถึึงวัินัท่ี่�ยื�นัผู้ลัการที่ดสูอบัมาแสดงก่อนสำาเร็จุการศึกษา ซึึ่�งนักศึกษาสามารถย้�นผู้ลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ

ได้ตลัอดระยะเวิลัาท่ี่�กำาลัังศึกษาอยู่ โดยไม่ีต้องรอใกล้ัสูำาเร็จการศึกษา
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4.	 สำำ�เร็็จก�ร็ศึึกษ�อนุปร็ิญญ�	หร็ือปร็ิญญ�ชั�นใดชั�นหนึ�งหร็ือเทีียบเที่�ในสำ�ข�วิช�เศึร็ษฐศึ�สำตร็์	หร็ือบร็ิห�ร็ธุุร็กิจ	

โคุรงสร�างหลักส้ติร
ก. หมีวิดวิิชีาศึกษาทัี่�วิไปิ* 1 ชุีดวิิชีา (6 หน่ัวิยกิต)

ข้. หมีวิดวิิชีาเฉพาะ 11 ชุีดวิิชีา (66 หน่ัวิยกิต)

ค. หมีวิดวิิชีาเลืัอกเสูร่ 1 ชุีดวิิชีา (6 หน่ัวิยกิต)

รวิมีตลัอดหลัักสููตรต้องศึกษาไม่ีน้ัอยกว่ิา 13 ชุีดวิิชีา (78 หน่ัวิยกิต)

(ใช้ิระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 2 ปีครึ�ง)

รายละเอียดหลักส้ติร
ก. หมีวิดวิิชีาศึกษาทัี่�วิไปิ* 1 ชุีดวิิชีา (6 หน่ัวิยกิต)

 10151 ไทยศึกษา 

ข้. หมีวิดวิิชีาเฉพาะ 11 ชุีดวิิชีา (66 หน่ัวิยกิต)

 วิิชุาแกนี้   5   ชุุดวิิชุา

 -  บัังคัับั   4   ชุุดวิิชุา

 60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบ้�องต้น 60227 ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจุ 60228 คณิตเศรษฐศาสตร์และ

     และแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์  สถิติเศรษฐศาสตร์

      60341 ไทยในเศรษฐกิจุโลก

 -  และเลือก   1   ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต่่อไปน้ี้�

 30206 กฎีหมายธุิรกิจุและ  30211 องค์การและการจัุดการ  32449 การสร้างธุิรกิจุ

   การภาษีอากร   และการจัุดการทรัพื้ยากรมนุษย์   และการเป็นผูู้้ประกอบการ

 30208 การบัญชีิการเงินและ  32326 การจัุดการเชิิงกลยุทธ์ิ

   การบัญชีิเพ้ื้�อการจัุดการ   และการจัุดการเพ้ื้�อสร้างสมรรถนะ

 วิิชุาเฉพาะด้านี้   6   ชุุดวิิชุา

 -  บัังคัับั   4   ชุุดวิิชุา

 60410 เศรษฐมิติและการประยุกต์  60499 ประสบการณ์วิชิาชีิพื้  61405 เศรษฐศาสตร์ทรัพื้ยากรมนุษย์

 60434 วิธีิการวิจัุยและเทคโนโลยี  เศรษฐศาสตร์(1)  และจุริยธิรรมทางเศรษฐกิจุ

   สารสนเทศสำาหรับการศึกษา     และธุิรกิจุ

   เศรษฐศาสตร์

หัมีาย่เหัตุ  * หมีวิดวิิชีาศึกษาทัี่�วิไปิ จัุดการเรียนการสอนออนไลน์สมบูรณ์แบบ ศึกษารายละเอียด หน้า (4)
 (1) เป็นชุิดวิชิาที�นักศึกษาต้องลังที่ะเบ่ัยนัเร่ยนัในัภาคการศึกษาสุูดท้ี่ายแลัะเหลืัอไม่ีเกินั 3 ชุีดวิิชีา ก่อนจุบการศึกษาเท่านั�น
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วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (60124)
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (60)

 -  และเลือก   2   ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต่่อไปน้ี้�

 32332 การจัุดการความเสี�ยงและ  32457 การลงทุนและการวิเคราะห์  60424 เศรษฐศาสตร์การเงินและ

   หลักการประกันภัย   หลักทรัพื้ย์   การคลัง

 32341 ระบบสารสนเทศเพ้ื้�อการจัุดการ 32489 การตลาดร่วมสมัย 60474 เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม

   และธุิรกิจุอิเล็กทรอนิกส์   และการตลาดดิจิุทัล   เทคโนโลยี และความจุำาเริญ

 32344 ตลาดการเงิน และ  60340 เศรษฐศาสตร์ระหว่าง   ทางเศรษฐกิจุ

   สถาบันการเงิน  ประเทศ  61407 เศรษฐศาสตร์การผู้ลิต

 32408 การจัุดการธุิรกิจุขนาดย่อม 60370 เศรษฐศาสตร์เกษตร  และการจัุดการการตลาด

   และการค้าปลีก   ทรัพื้ยากรธิรรมชิาติและ  61408 เศรษฐศาสตร์การจัุดการขนส่ง

 32455 ธุิรกิจุและการเงินระหว่าง   สิ�งแวดล้อม   และโลจิุสติกส์

   ประเทศ

ค. หมีวิดวิิชีาเลืัอกเสูร่ 1 ชุีดวิิชีา (6 หน่ัวิยกิต)

สามารถเล้อกศึกษาได้จุากชุิดวิชิาหร้อรายวิชิาต่าง ๆ  ที�เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิิบัตร หร้อในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร 

ปริญญาตรีหร้อเทียบเท่า ย่กเวิ�นี้ชุิดวิชิาหร้อรายวิชิาที�มีลักษณะดังต่อไปนี�

(1) ชุิดวิชิาประสบการณ์วิชิาชีิพื้ของทุกสาขาวิชิา

(2) ชุิดวิชิาหร้อรายวิชิาที�มีเน้�อหาซึ่ำ�าซ้ึ่อนกับชุิดวิชิาบังคับอ้�น ๆ ในหลักสูตรที�เรียน

(3) ชุิดวิชิาหร้อรายวิชิาที�มีการกำาหนดคุณสมบัติและทักษะพ้ื้�นฐานไว้โดยเฉพื้าะ

(4) ชุิดวิชิาหร้อรายวิชิาที�สภาวิชิาการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุิดวิชิาเล้อกเสรี

(5) ชุิดวิชิาหร้อรายวิชิาที�มีเน้�อหาและมีการทำากิจุกรรมภาคปฏิิบัติ หร้อตามที�สภาวิชิาชีิพื้หร้อองค์กรวิชิาชีิพื้กำาหนด
โปรดศึกษารายละเอียดจุากเอกสารหลักสูตรการศึกษาของสาขาวิชิาที�มหาวิทยาลัยจัุดส่งให้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาของ 

มหาวิทยาลัยหร้อที�เว็บไซึ่ต์ของมหาวิทยาลัย https://www.stou.ac.th ไปที� หลักสูตรที�เปิดสอน→หลักสูตรปริญญาตรี→  
สาขาวิชิา/แขนงวิชิา/วิชิาเอก (ที�สมัครเข้าศึกษา)→การลงทะเบียนเรียนชุิดวิชิาเล้อกเสรี

นอกเหน้อจุากชุิดวิชิาในโครงสร้างหลักสูตรแล้ว ผูู้้สมัครต้องม่ีผู้ลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT  

หร้อผู้ลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานระดับอุดมศึกษาจุากสถาบันอ้�นที�สูอบัผู่้านัมีาแล้ัวิไม่ีเกินั 2 ปีิ  

นัับัถึึงวัินัท่ี่�ยื�นัผู้ลัการที่ดสูอบัมาแสดงก่อนสำาเร็จุการศึกษา ซึึ่�งนักศึกษาสามารถย้�นผู้ลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ

ได้ตลัอดระยะเวิลัาท่ี่�กำาลัังศึกษาอยู่ โดยไม่ีต้องรอใกล้ัสูำาเร็จการศึกษา
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สาขาวิิชาเศรษฐศาสติร์ รหัส 60
โปรแกรมการลงทะเบีัยนเรียนของนักศึกษาที�สมัคุรเรียน  

ภาคุติ�น  ปีการศึกษา 2565

หัลัักสูตรเศรษฐศาสตรบััณฑิิต

วิิชาเอกเศรษฐศาสตร์ รหััส 60134 หัลัักสูตรปรับัปรุง พ.ศ. 2565

ชุีดวิิชีา
ค่าชุีดวิิชีาสูำาหรับั

นัักศึกษาใหม่ี

วัินั/เวิลัาสูอบัไล่ั

สูำาหรับัผูู้้สูมัีครภาคต้นั

1) สำำาเร็็จการ็ศึึกษา ม.3 หรื็อเท้ียบัเท่ีา หรื็อ ม.6 หรื็อเท้ียบัเท่ีา

10151 ไทยศึกษา
60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบ้�องต้น
60227 ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจุและแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์

1,100 บาท
1,100 บทท
1,000 บาท

อาทิตย์ 29 ม.ค. 2566 บ่าย
อาทิตย์ 29 ม.ค. 2566 เช้ิา
เสาร์ 28 ม.ค. 2566 บ่าย

2) สำำาเร็็จการ็ศึึกษา ปวิที. หรื็อเท้ียบัเท่ีาปร็ะเภทีวิิชุาบัริ็หาร็ธุุร็กิจ ศิึลปหัต่ถกร็ร็ม

10151 ไทยศึกษา
60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบ้�องต้น
และเลือก  1  ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต่่อไปน้ี้�
10111 ภาษาอังกฤษเพ้ื้�อการส้�อสาร
10161 ภาษาไทยเพ้ื้�อการส้�อสาร
10162 ภาษาจีุนเพ้ื้�อการส้�อสาร
10163 ภาษาเขมรเพ้ื้�อการส้�อสาร

1,100 บาท
1,100 บาท

1,100 บาท
1,100 บาท
1,500 บาท 
1,100 บาท

อาทิตย์ 29 ม.ค. 2566 บ่าย
อาทิตย์ 29 ม.ค. 2566 เช้ิา

เสาร์ 28 ม.ค. 2566 เช้ิา
เสาร์ 28 ม.ค. 2566 เช้ิา
เสาร์ 28 ม.ค. 2566 เช้ิา 
เสาร์ 28 ม.ค. 2566 เช้ิา

3) สำำาเร็็จการ็ศึึกษา ปวิที. หรื็อเท้ียบัเท่ีาปร็ะเภทีวิิชุาชุ่างอุต่สำาหกร็ร็ม เกษต่ร็กร็ร็ม คัหกร็ร็ม

10151 ไทยศึกษา
60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบ้�องต้น
และเลือก  1  ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต่่อไปน้ี้�
10111 ภาษาอังกฤษเพ้ื้�อการส้�อสาร
10161 ภาษาไทยเพ้ื้�อการส้�อสาร
10162 ภาษาจีุนเพ้ื้�อการส้�อสาร
10163 ภาษาเขมรเพ้ื้�อการส้�อสาร

1,100 บาท
1,100 บาท

1,100 บาท
1,100 บาท
1,500 บาท 
1,100 บาท

อาทิตย์ 29 ม.ค. 2566 บ่าย
อาทิตย์ 29 ม.ค. 2566 เช้ิา

เสาร์ 28 ม.ค. 2566 เช้ิา
เสาร์ 28 ม.ค. 2566 เช้ิา
เสาร์ 28 ม.ค. 2566 เช้ิา
เสาร์ 28 ม.ค. 2566 เช้ิา

4) สำำาเร็็จการ็ศึึกษา ปวิสำ. หรื็อเท้ียบัเท่ีาปร็ะเภทีวิิชุาพาณิิชุยกร็ร็มหรื็อบัริ็หาร็ธุุร็กิจ อุต่สำาหกร็ร็มท่ีองเท้ี�ยวิ ศิึลปกร็ร็ม

10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ�งแวดล้อมเพ้ื้�อชีิวิต
10151 ไทยศึกษา
60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบ้�องต้น

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

เสาร์ 28 ม.ค. 2566 บ่าย
อาทิตย์ 29 ม.ค. 2566 บ่าย
อาทิตย์ 29 ม.ค. 2566 เช้ิา
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โปรแกรมการลงทะเบียนเรียน ภาคต้น
สาขาวิชาเศรษฐศาสต้ร์ (60)

วิิชาเอกเศรษฐศาสตร์ รหััส 60134 หัลัักสูตรปรับัปรุง พ.ศ. 2565 (ต่่อ)

ชุีดวิิชีา
ค่าชุีดวิิชีาสูำาหรับั

นัักศึกษาใหม่ี

วัินั/เวิลัาสูอบัไล่ั

สูำาหรับัผูู้้สูมัีครภาคต้นั

5) สำำาเร็็จการ็ศึึกษา ปวิสำ. หร็ือเท้ียบัเท่ีาปร็ะเภทีวิิชุาอุต่สำาหกร็ร็ม อุต่สำาหกร็ร็มสิำ�งทีอ คัหกร็ร็ม เกษต่ร็กร็ร็ม ปร็ะมง 

 เทีคัโนี้โลย้สำาร็สำนี้เทีศึและการ็สืำ�อสำาร็

10131 สังคมมนุษย์
10151 ไทยศึกษา
60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบ้�องต้น

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

เสาร์ 28 ม.ค. 2566 บ่าย
อาทิตย์ 29 ม.ค. 2566 บ่าย
อาทิตย์ 29 ม.ค. 2566 เช้ิา

6) สำำาเร็็จการ็ศึึกษาอนุี้ปริ็ญญาหรื็อเท้ียบัเท่ีา หรื็อปริ็ญญาชัุ�นี้ใดชัุ�นี้หนึี้�ง

10151 ไทยศึกษา
60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบ้�องต้น
60227 ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจุและแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์

1,100 บาท
1,100 บาท
1,000 บาท

อาทิตย์ 29 ม.ค. 2566 บ่าย
อาทิตย์ 29 ม.ค. 2566 เช้ิา
เสาร์ 28 ม.ค. 2566 บ่าย

หัลัักสูตรเศรษฐศาสตรบััณฑิิต

วิิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุุรกิจ รหััส 60124 หัลัักสูตรปรับัปรุง พ.ศ. 2565

ชุีดวิิชีา
ค่าชุีดวิิชีาสูำาหรับั

นัักศึกษาใหม่ี

วัินั/เวิลัาสูอบัไล่ั

สูำาหรับัผูู้้สูมัีครภาคต้นั

1) สำำาเร็็จการ็ศึึกษา ม.3 หรื็อเท้ียบัเท่ีา หรื็อ ม.6 หรื็อเท้ียบัเท่ีา

10151 ไทยศึกษา
60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบ้�องต้น
60227 ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจุและแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์

1,100 บาท
1,100 บาท
1,000 บาท

อาทิตย์ 29 ม.ค. 2566 บ่าย
อาทิตย์ 29 ม.ค. 2566 เช้ิา
เสาร์ 28 ม.ค. 2566 บ่าย

2) สำำาเร็็จการ็ศึึกษา ปวิที. หรื็อเท้ียบัเท่ีาปร็ะเภทีวิิชุาบัริ็หาร็ธุุร็กิจทุีกสำาขาวิิชุา

10151 ไทยศึกษา
60227 ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจุและแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์
และเลือก  1  ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต่่อไปน้ี้�
10111 ภาษาอังกฤษเพ้ื้�อการส้�อสาร
10161 ภาษาไทยเพ้ื้�อการส้�อสาร
10162 ภาษาจีุนเพ้ื้�อการส้�อสาร
10163 ภาษาเขมรเพ้ื้�อการส้�อสาร

1,100 บาท
1,000 บาท

1,100 บาท
1,100 บาท
1,500 บาท
1,100 บาท

อาทิตย์ 29 ม.ค. 2566 บ่าย
เสาร์ 28 ม.ค. 2566 บ่าย

เสาร์ 28 ม.ค. 2566 เช้ิา
เสาร์ 28 ม.ค. 2566 เช้ิา
เสาร์ 28 ม.ค. 2566 เช้ิา
เสาร์ 28 ม.ค. 2566 เช้ิา
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วิิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุุรกิจ รหััส 60124 หัลัักสูตรปรับัปรุง พ.ศ. 2565 (ต่่อ)

ชุีดวิิชีา
ค่าชุีดวิิชีาสูำาหรับั

นัักศึกษาใหม่ี

วัินั/เวิลัาสูอบัไล่ั

สูำาหรับัผูู้้สูมัีครภาคต้นั

3)  สำำาเร็็จการ็ศึึกษา ปวิสำ. หรื็อเท้ียบัเท่ีาในี้สำาขาวิิชุาการ็บััญชุ้ การ็ต่ลาด การ็เลขานุี้การ็ การ็จัดการ็ การ็ขาย การ็โฆษณิา  

 การ็เงินี้และการ็ธุนี้าคัาร็ คัอมพิวิเต่อร์็ธุุร็กิจ และการ็บัริ็หาร็งานี้บุัคัคัล

10151 ไทยศึกษา
60227 ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจุและแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์
และเลือก  1  ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต่่อไปน้ี้�
32332 การจัุดการความเสี�ยงและหลักการประกันภัย
32341 ระบบสารสนเทศเพ้ื้�อการจัุดการและ
   ธิุรกิจุอิเล็กทรอนิกส์
32455 ธุิรกิจุและการเงินระหว่างประเทศ
32457 การลงทุนและการวิเคราะห์หลักทรัพื้ย์
60370 เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพื้ยากรธิรรมชิาติและสิ�งแวดล้อม
60482 เศรษฐศาสตร์ธุิรกิจุและการเงินธุิรกิจุ
61401 การวิเคราะห์โครงการและแผู้นงาน
61408 เศรษฐศาสตร์การจัุดการขนส่งและโลจิุสติกส์

1,100 บาท
1,000 บาท

1,100 บาท
1,100 บาท

1,000 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท 
1,000 บาท
1,100 บาท

อาทิตย์ 29 ม.ค. 2566 บ่าย
เสาร์ 28 ม.ค. 2566 บ่าย

อาทิตย์ 29 ม.ค. 2566 เช้ิา
อาทิตย์ 29 ม.ค. 2566 บ่าย 

อาทิตย์ 29 ม.ค. 2566 เช้ิา
อาทิตย์ 29 ม.ค. 2566 บ่าย 
เสาร์ 28 ม.ค. 2566 เช้ิา
เสาร์ 28 ม.ค. 2566 บ่าย
เสาร์ 28 ม.ค. 2566 เช้ิา
เสาร์ 28 ม.ค. 2566 บ่าย

4) สำำาเร็็จการ็ศึึกษาอนุี้ปริ็ญญา หรื็อปริ็ญญาชัุ�นี้ใดชัุ�นี้หนึี้�งหรื็อเท้ียบัเท่ีาในี้สำาขาวิิชุาเศึร็ษฐศึาสำต่ร์็ หรื็อบัริ็หาร็ธุุร็กิจ

10151 ไทยศึกษา
60227 ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจุและแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์
และเลือก  1  ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต่่อไปน้ี้�
32332 การจัุดการความเสี�ยงและหลักการประกันภัย
32341 ระบบสารสนเทศเพ้ื้�อการจัุดการและ
   ธิุรกิจุอิเล็กทรอนิกส์
32455 ธุิรกิจุและการเงินระหว่างประเทศ
32457 การลงทุนและการวิเคราะห์หลักทรัพื้ย์
60370 เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพื้ยากรธิรรมชิาติและสิ�งแวดล้อม
60482 เศรษฐศาสตร์ธุิรกิจุและการเงินธุิรกิจุ
61401 การวิเคราะห์โครงการและแผู้นงาน
61408 เศรษฐศาสตร์การจัุดการขนส่งและโลจิุสติกส์

1,100 บาท
1,000 บาท

1,100 บาท
1,100 บาท

1,000 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท 
1,000 บาท
1,100 บาท

อาทิตย์ 29 ม.ค. 2566 บ่าย
เสาร์ 28 ม.ค. 2566 บ่าย

อาทิตย์ 29 ม.ค. 2566 เช้ิา
อาทิตย์ 29 ม.ค. 2566 บ่าย 

อาทิตย์ 29 ม.ค. 2566 เช้ิา
อาทิตย์ 29 ม.ค. 2566 บ่าย 
เสาร์ 28 ม.ค. 2566 เช้ิา
เสาร์ 28 ม.ค. 2566 บ่าย
เสาร์ 28 ม.ค. 2566 เช้ิา
เสาร์ 28 ม.ค. 2566 บ่าย
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โปรแกรมการลงทะเบียนเรียน ภาคปลาย
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (60)

สาขาวิิชาเศรษฐศาสติร์ รหัส 60
โปรแกรมการลงทะเบีัยนเรียนของนักศึกษาที�สมัคุรเรียน  

ภาคุปลาย  ปีการศึกษา 2565

หัลัักสูตรเศรษฐศาสตรบััณฑิิต

วิิชาเอกเศรษฐศาสตร์ รหััส 60134 หัลัักสูตรปรับัปรุง พ.ศ. 2565

ชุีดวิิชีา
ค่าชุีดวิิชีาสูำาหรับั

นัักศึกษาใหม่ี

วัินั/เวิลัาสูอบัไล่ั

สูำาหรับัผูู้้สูมัีครภาคปิลัาย

1) สำำาเร็็จการ็ศึึกษา ม.3 หรื็อเท้ียบัเท่ีา หรื็อ ม.6 หรื็อเท้ียบัเท่ีา

10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ�งแวดล้อมเพ้ื้�อชีิวิต
10152 ไทยกับสังคมโลก
และเลือก  1  ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต่่อไปน้ี้�
10103  ทักษะชีิวิต
10164  สังคมและวัฒนธิรรมอาเซีึ่ยน

1,100 บาท
1,100 บาท

1,100 บาท
1,100 บาท

เสาร์ 15 ก.ค. 2566 บ่าย
อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 เช้ิา

เสาร์ 15 ก.ค. 2566 เช้ิา
อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 บ่าย

2) สำำาเร็็จการ็ศึึกษา ปวิที. หรื็อเท้ียบัเท่ีาปร็ะเภทีวิิชุาบัริ็หาร็ธุุร็กิจ ศิึลปหัต่ถกร็ร็ม

10121 อารยธิรรมมนุษย์
60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบ้�องต้น
และเลือก  1  ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต่่อไปน้ี้�
10111 ภาษาอังกฤษเพ้ื้�อการส้�อสาร
10161 ภาษาไทยเพ้ื้�อการส้�อสาร
10162 ภาษาจีุนเพ้ื้�อการส้�อสาร
10163 ภาษาเขมรเพ้ื้�อการส้�อสาร

1,100 บาท
1,100 บาท

1,100 บาท
1,100 บาท
1,500 บาท
1,100 บาท

อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 เช้ิา
อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 บ่าย

เสาร์ 15 ก.ค. 2566 เช้ิา
เสาร์ 15 ก.ค. 2566 เช้ิา
เสาร์ 15 ก.ค. 2566 เช้ิา
เสาร์ 15 ก.ค. 2566 บ่าย

3) สำำาเร็็จการ็ศึึกษา ปวิที. หรื็อเท้ียบัเท่ีาปร็ะเภทีวิิชุาชุ่างอุต่สำาหกร็ร็ม เกษต่ร็กร็ร็ม คัหกร็ร็ม

10121 อารยธิรรมมนุษย์
60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบ้�องต้น
และเลือก  1  ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต่่อไปน้ี้�
10111 ภาษาอังกฤษเพ้ื้�อการส้�อสาร
10161 ภาษาไทยเพ้ื้�อการส้�อสาร
10162 ภาษาจีุนเพ้ื้�อการส้�อสาร
10163 ภาษาเขมรเพ้ื้�อการส้�อสาร

1,100 บาท
1,100 บาท

1,100 บาท
1,100 บาท
1,500 บาท
1,100 บาท

อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 เช้ิา
อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 บ่าย

เสาร์ 15 ก.ค. 2566 เช้ิา
เสาร์ 15 ก.ค. 2566 เช้ิา
เสาร์ 15 ก.ค. 2566 เช้ิา
เสาร์ 15 ก.ค. 2566 บ่าย

4) สำำาเร็็จการ็ศึึกษา ปวิสำ. หรื็อเท้ียบัเท่ีาปร็ะเภทีวิิชุาพาณิิชุยกร็ร็มหรื็อบัริ็หาร็ธุุร็กิจ อุต่สำาหกร็ร็มท่ีองเท้ี�ยวิ ศิึลปกร็ร็ม

10121 อารยธิรรมมนุษย์
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ�งแวดล้อมเพ้ื้�อชีิวิต
60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบ้�องต้น

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 เช้ิา
เสาร์ 15 ก.ค. 2566 บ่าย
อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 บ่าย
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วิิชาเอกเศรษฐศาสตร์ รหััส 60134 หัลัักสูตรปรับัปรุง พ.ศ. 2565 (ต่่อ)

ชุีดวิิชีา
ค่าชุีดวิิชีาสูำาหรับั

นัักศึกษาใหม่ี

วัินั/เวิลัาสูอบัไล่ั

สูำาหรับัผูู้้สูมัีครภาคปิลัาย

5) สำำาเร็็จการ็ศึึกษา ปวิสำ. หร็ือเท้ียบัเที่าปร็ะเภทีวิิชุาอุต่สำาหกร็ร็ม อุต่สำาหกร็ร็มสิำ�งทีอ คัหกร็ร็ม เกษต่ร็กร็ร็ม ปร็ะมง 

 เทีคัโนี้โลย้สำาร็สำนี้เทีศึและการ็สืำ�อสำาร็

10121 อารยธิรรมมนุษย์
10131 สังคมมนุษย์
60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบ้�องต้น

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 เช้ิา
เสาร์ 15 ก.ค. 2566 เช้ิา
อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 บ่าย

6) สำำาเร็็จการ็ศึึกษาอนุี้ปริ็ญญาหรื็อเท้ียบัเท่ีา หรื็อปริ็ญญาชัุ�นี้ใดชัุ�นี้หนึี้�ง

60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบ้�องต้น
60434 วิธีิการวิจัุยและเทคโนโลยีสารสนเทศ
   สำาหรับการศึกษาเศรษฐศาสตร์
และเลือก  1  ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต่่อไปน้ี้�
30206 กฎีหมายธุิรกิจุและการภาษีอากร
30208 การบัญชีิการเงินและการบัญชีิเพ้ื้�อการจัุดการ
30211 องค์การและการจัุดการ และการจัุดการทรัพื้ยากรมนุษย์
32326 การจัุดการเชิิงกลยุทธ์ิและการจัุดการเพ้ื้�อสร้างสมรรถนะ

1,100 บาท
1,100 บาท

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท 
1,100 บาท

อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 บ่าย
เสาร์ 15 ก.ค. 2566 บ่าย

เสาร์ 15 ก.ค. 2566 บ่าย
อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 เช้ิา
เสาร์ 15 ก.ค. 2566 บ่าย
เสาร์ 15 ก.ค. 2566 เช้ิา

หัลัักสูตรเศรษฐศาสตรบััณฑิิต

วิิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุุรกิจ รหััส 60124 หัลัักสูตรปรับัปรุง พ.ศ. 2565

ชุีดวิิชีา
ค่าชุีดวิิชีาสูำาหรับั

นัักศึกษาใหม่ี

วัินั/เวิลัาสูอบัไล่ั

สูำาหรับัผูู้้สูมัีครภาคปิลัาย

1) สำำาเร็็จการ็ศึึกษา ม.3 หรื็อเท้ียบัเท่ีา หรื็อ ม.6 หรื็อเท้ียบัเท่ีา

10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ�งแวดล้อมเพ้ื้�อชีิวิต
10152 ไทยกับสังคมโลก
และเลือก  1  ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต่่อไปน้ี้�
10103 ทักษะชีิวิต
10164 สังคมและวัฒนธิรรมอาเซีึ่ยน

1,100 บาท
1,100 บาท

1,100 บาท
1,100 บาท

เสาร์ 15 ก.ค. 2566 บ่าย
อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 เช้ิา

เสาร์ 15 ก.ค. 2566 เช้ิา
อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 บ่าย

2) สำำาเร็็จการ็ศึึกษา ปวิที. หรื็อเท้ียบัเท่ีาปร็ะเภทีวิิชุาบัริ็หาร็ธุุร็กิจทุีกสำาขาวิิชุา

10121 อารยธิรรมมนุษย์
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ�งแวดล้อมเพ้ื้�อชีิวิต
และเลือก  1  ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต่่อไปน้ี้�
10111 ภาษาอังกฤษเพ้ื้�อการส้�อสาร
10161 ภาษาไทยเพ้ื้�อการส้�อสาร
10162 ภาษาจีุนเพ้ื้�อการส้�อสาร
10163 ภาษาเขมรเพ้ื้�อการส้�อสาร

1,100 บาท
1,100 บาท

1,100 บาท
1,100 บาท
1,500 บาท
1,100 บาท

อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 เช้ิา
เสาร์ 15 ก.ค. 2566 บ่าย

เสาร์ 15 ก.ค. 2566 เช้ิา
เสาร์ 15 ก.ค. 2566 เช้ิา
เสาร์ 15 ก.ค. 2566 เช้ิา
เสาร์ 15 ก.ค. 2566 บ่าย



307ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565

โปรแกรมการลงทะเบียนเรียน ภาคปลาย
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (60)

วิิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุุรกิจ รหััส 60124 หัลัักสูตรปรับัปรุง พ.ศ. 2565 (ต่่อ)

ชุีดวิิชีา
ค่าชุีดวิิชีาสูำาหรับั

นัักศึกษาใหม่ี

วัินั/เวิลัาสูอบัไล่ั

สูำาหรับัผูู้้สูมัีครภาคปิลัาย

3) สำำาเร็็จการ็ศึึกษา ปวิสำ. หรื็อเท้ียบัเท่ีาในี้สำาขาวิิชุาการ็บััญชุ้ การ็ต่ลาด การ็เลขานุี้การ็ การ็จัดการ็ การ็ขาย การ็โฆษณิา 

 การ็เงินี้และการ็ธุนี้าคัาร็ คัอมพิวิเต่อร์็ธุุร็กิจ และการ็บัริ็หาร็งานี้บุัคัคัล

10121 อารยธิรรมมนุษย์
60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบ้�องต้น
และเลือก  1  ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต่่อไปน้ี้�
32332 การจัุดการความเสี�ยงและหลักการประกันภัย
32344 ตลาดการเงิน และสถาบันการเงิน
32408 การจัุดการธุิรกิจุขนาดย่อมและการค้าปลีก
32489 การตลาดร่วมสมัย และการตลาดดิจิุทัล
60340 เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
60424 เศรษฐศาสตร์การเงินและการคลัง
60474 เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม เทคโนโลยีและความจุำาเริญ
   ทางเศรษฐกิจุ
61407 เศรษฐศาสตร์การผู้ลิตและการจัุดการการตลาด
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1,100 บาท
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1,100 บาท

อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 เช้ิา
อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 บ่าย
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เสาร์ 15 ก.ค. 2566 บ่าย
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4) สำำาเร็็จการ็ศึึกษาอนุี้ปริ็ญญา หรื็อปริ็ญญาชัุ�นี้ใดชัุ�นี้หนึี้�งหรื็อเท้ียบัเท่ีาในี้สำาขาวิิชุาเศึร็ษฐศึาสำต่ร์็ หรื็อบัริ็หาร็ธุุร็กิจ

60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบ้�องต้น
60434 วิธีิการวิจัุยและเทคโนโลยีสารสนเทศ
   สำาหรับการศึกษาเศรษฐศาสตร์
และเลือก  1  ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต่่อไปน้ี้�
32332 การจัุดการความเสี�ยงและหลักการประกันภัย
32344 ตลาดการเงิน และสถาบันการเงิน
32408 การจัุดการธุิรกิจุขนาดย่อมและการค้าปลีก
32489 การตลาดร่วมสมัย และการตลาดดิจิุทัล
60340 เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
60424 เศรษฐศาสตร์การเงินและการคลัง
60474 เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม เทคโนโลยีและความจุำาเริญ
   ทางเศรษฐกิจุ
61407 เศรษฐศาสตร์การผู้ลิตและการจัุดการการตลาด
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เสาร์  15 ก.ค. 2566 เช้ิา

อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 เช้ิา
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